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DISPOZIŢIE 
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, 

în data de 28 IULIE 2022, ora 14.00 
 

 
                    Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava; 
 
 Având în vedere prevederile  art. 133  alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) 
lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 
                                                                          DISPUN: 
 
           Art. 1. Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava se convoacă pentru ziua  
de joi, 28 iulie 2022, ora 14°°, în sala de şedinţă a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50 
conform Proiectului Ordinii de zi, anexat la prezenta dispoziție.  
          Art.2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei sunt puse la dispoziţia 
consilierilor locali ai Consiliului Local al municipiului Suceava în format electronic. 
         Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de 
lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  municipiului Suceava.  
         Art.4. Cu privire la proiectele de hotărâre menţionate, se pot formula şi depune amendamente 
în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
         Art.5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului 
administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului pentru exercitarea controlului de 
legalitate. 
 

PRIMAR, 
ION LUNGU 

                                                                                                                                                                                                                                                                
                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI 
                            Jrs. IOAN CIUTAC 
 
  Nr. 1.268 
  Din 22.07.2022 
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                                                                                                              Anexă la Dispoziţia nr. 1.268/22.07.2022 
 

PROIECT DE ORDINE DE ZI 
a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava,  

din data de joi, 28 IULIE 2022, ora 14ºº 
 

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedințelor Consiliului Local din data de 30.06.2022 și 
13.07.2022; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru 
trimestrul II al anului 2022, pe cele două secțiuni: Secțiunea de funcționare și Secțiunea de 
dezvoltare - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului obiectivelor de investiții și majorarea 
Fondului de rezervă bugetară pentru anul 2022, la data 28.07.2022 - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al Municipiului Suceava pentru anul 
2022, la data de 28.07.2022 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 – Formular cerere de finanțare, 
Anexei 2 – Buget narativ șu Anexei 4 – Bugetul de venituri și cheltuieli, din cadrul 
proiectului depus de Clubul Sportiv Municipal Suceava – secția volei, aprobat prin HCL nr. 
38/18.02.2022 - inițiator Primarul municipiului Suceava;    

6. Proiect de hotărâre privind acordarea de premii elevilor din unitățile de învățământ de pe raza 
municipiului Suceava care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat – sesiunea iunie – 
iulie 2022 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea de premii elevilor din unitățile de învățământ de pe raza 
municipiului Suceava care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională – sesiunea 
iunie 2022 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 203/30.06.2022 privind aprobarea 
studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de 
investiții „Extindere sistem de monitorizare a municipiului Suceava” - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - 
economici aferenți obiectivului de investiții „Sediu administrativ cu dotări și utilități – 
Extindere Cimitir „Pacea”” - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - 
economici aferenți obiectivului de investiții „Alimentare gaze naturale cabină Poartă – 
Extindere Cimitir „Pacea”” - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - 
economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare ornamentală Brad de Crăciun”- 
inițiator Primarul municipiului Suceava; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării a 10 locuințe construite prin programul 
Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în municipiul Suceava - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 314 din 16.12.2021 privind cuantumul 
prețurilor lunare / anuale și a tarifelor aplicabile pentru anul 2022 - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

14. Proiect de hotărâre privind arobarea vânzării directe a unei parcele de teren în suprafață de 
300 mp., identică cu pc. nr. 34082 din CF 34082 proprietate privată a municipiului Suceava, 
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situată în Suceava, cartier Burdujeni (Dealul Mănăstirii), str. Mircea Motrici nr. 1, către 
proprietarul imobilului casă de locuit amplasată pe această parcelă de teren - inițiator 
Primarul municipiului Suceava; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și 
Regulamentul de urbansim aferent pentru PUZ cu regulament aferent pentru obectivul de 
investiții „Parcare zona străzii Ștefan Tomșa, pe teren proprietatea Municipiului Suceava” – 
Solicitant: Municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

16. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special Președintelui Asociației Județene 
pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze în numele și pe seama UAT – Municipiul 
Suceava Județul Suceava, Actele Adiționale de modificare a Actului Constitutiv și a 
Statutului Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

17. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții pentru Primăria municipiului 
Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

18. Informare privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav - 
Semestrul I 2022 înregistrată sub nr. 254.107/15.07.2022; 

19. Diverse; 
 
 

 
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI 

JRS. IOAN CIUTAC 
 

 
 
 

 


